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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

0214448  การวิเคราะห์สื่อสังคม 3(3-0-6) 
  Social Media Analytics  

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบสื่อสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 
การโมเดลผู้ใช้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน การสกัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้ การสกัดความเกี่ยวข้องของผู้ใช้และเนื้อหาในระบบสื่อสังคม การวิเคราะห์
พฤติกรรมการขึ้นต่อกันของผู้ใช้ การจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  การ
ประยุกต์เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายกับระบบสื่อสังคม การออกแบบระบบสื่อ
สังคม 
 
Concept and components of social media systems; social network 
analysis; user modeling and data sharing; user relationship 
extraction; extracting user association with content in social media 
systems; user influence analysis; data privacy control; applications 
of semantic web and social media systems; design of social media 
systems 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ 

         วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 
 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  



   
 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
2/2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

6.  สถานที่เรียน 
SC1448 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 พฤศจิกายน 2562 
 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ  

1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบและกลไกการท างานของสื่อสังคม
ออนไลน์ 

1.2 เพ่ือให้นิสิตสามารถสร้างโมเดลผู้ใช้จากข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบนเครือข่ายทางสังคม 
1.3  เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์สังคมออนไลน์เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ

จัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจในประโยชน์และรู้เท่าทันผลเสียที่เกิดข้ึนจากการใช้เว็บทางสังคมในทาง

ที่ผิด 
 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบสื่อสังคม และสามารถการวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความส าคัญของผู้ใช้ในเครือข่าย  การสกัดความสัมพันธ์ของผู้ใช้
และเนื้อหาในระบบสื่อสังคม การวิเคราะห์พฤติกรรมการขึ้นต่อกันของผู้ใช้  เพ่ือการน าไปใช้สนับสนุนให้ใน
แอปพลิเคชันมีความฉลาดและตรงกับความต้องการของผู้ใช้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ตามความเหมาะสม - 90 
 
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
      2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
      ห้อง sc1435  e-mail:ssitthisarn@gmail.com , Line ID: kt494, FB:Siraya Sitthisarn 

 
 
 
 
 



-3- 

 

 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนด
ใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
วิชาบังคับ 

กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์
021448 การวิเคราะหส์ื่อ
สังคม 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. มีความรับผิดชอบในการ

เข้าเรียนและสามารถ
พัฒนาชิ้นงานด้วย
ความสามารถของ
ตนเองไม่คัดลอกงาน
ผู้อื่น 

2. มอบหมายให้นิสิต
ท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อฝึก
การท างานร่วมกันและ
รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

3. บรรยายและอภิปราย
ผลกระทบจากการใช้สื่อ
ทางสังคมที่มีผลต่อ
บุคคล องค์กร สังคม ทั้ง
ในเชิงบวกและลบ 

1. พฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนและคุณภาพของ
ชิ้นงาน 

2. มีการประเมินการมี
ส่วนรวมในการอภิปราย
กลุ่ม และการรับฟัง
ความคิดเห็นและการ
เสนอเหตุผลระหว่างการ
อภิปราย 

3. การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนและการสอบ 



 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามในการท างานเป็นทีม 



 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น  



 
1.5 เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคล องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้   
 
 

2.1   มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. บรรยายเนื้อหาทฤษฎีของ
ระบบสื่อสังคมออนไลน์ และ
การวิเคราะห์เครือข่ายทาง
สังคม  
 
2. วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับการออกแบบระบบ
สื่อสังคม และการน าข้อมูลที่
มีการแลกเปลี่ยนกันบนสื่อ
สังคมมาใช่ให้เหมาะสมกับ
ระบบงานประยุกต์ 
 3. วิเคราะห์ความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบสื่อสังคม
ออนไลน์ 
4 ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี
เช่น API ส าหรับการเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนบน

1. ทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 
2. ท าแบบฝึกหัดและรายงาน
ที่มอบหมาย 
3.  การน าเสนอวิธีการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการหน้าชั้นเรียน 

 
 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
อธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

 
 

2.3  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา บ ารุงรักษา และ/หรือ 
ประเมินระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก าหนด 



 
2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการน าไป



   
 

 

ประยุกต์ สื่อทางสังคมต่างๆ 
 2.5  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 

ความช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง 

 2.6  มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7  มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้
งานได้จริง  

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   


 
3.1  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ  
1. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่ฝึกทักษะการคิดและ
วิเคราะห์ทั้งในระดับบุคคล
และกลุ่มที่เพ่ือวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคม  
2. จัดกระบวนการสอนแบบ 
Active Learning เพ่ือให้
นิสิตท าการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคม และการ
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ 
 

1. การให้แบบฝึกหัดจากท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
และให้นิสิตน าเสนองานหน้า
ชั้น 
2. การอภิปรายกลุ่ม 



 
3.2  สามารถสืบค้น ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  



 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ  

 3.4  สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  

 4.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน ให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษา 1. ประเมินจากพฤติกรรม



   
 

 

 หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลจากการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

ในขณะจับกลุ่ม และแบ่งงาน 
2. ประเมินความก้าวหน้าของ
งาน 
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จากการอภิปรายและน าเสนอ
  

 4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

 4.3  สามารถใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 



 
4.4  มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

 4.6  มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  



 
5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าระบบสื่อสังคม
ออนไลน์ 
2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จากการอภิปรายและน าเสนอ 

 5.2  สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.3  สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  



   
 

 



 
5.4  สามารถใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

2. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs 
 

ELOs ของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214448           

 
 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของ
ระบบสื่อสังคม ทฤษฎีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม  

 2. สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

นิสิตสามารถวิเคราะห์กราฟเครือข่ายทางสังคม  
ความส าคัญขององค์ประกอบในเครือข่าย และการ
วิเคราะห์ความแข็งแรงของความสัมพันธ์ 

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปัจจุบัน และ
เครื่องมือที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

นิสิตสามารถใช้เทคนิคการเข้าถึงข้อมูล  การวิเคราะห์
กราฟเครือข่ายทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแอป
พลิเคชันที่ชาญฉลาด  

 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องตามความ
ต้องการ 

นิสิตสามารถออกแบบระบบสื่อสังคมได้ตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย่าง
สร้างสรรค์ จากการประยุกต์เครื่องมือ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นิสิตสามารถน าความรู้จากการวิเคราะห์สื่อสังคม
ออนไลน์มาพัฒนาฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างชาญ
ฉลาด 
 

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และวิชาชีพ 
ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน และมีการอ้างอิงแหล่ง 
ที่มา 

นิสิตสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถเขียน
รายงานทางวิชาการและอ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

 7. สามารถท างานเป็นทีมและเป็น
เครือข่าย มีความรับผิดชอบ ในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

นิสิตสามารถการออกแบบและพัฒนาระบบงานที่
ได้รับมอบหมายโดยสามารถท างานเป็นทีม โดยแบ่ง
หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ และรับฟัง
ความเห็นซึ่งกันและกัน 

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ปรับตัวเข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล 

นิสิตสามารถค้นคว้าระบบสื่อสังคมและเทคโนโลยีการ
โปรแกรมท่ีเข้าถึงข้อมูลในสื่อเหล่านั้นด้วยตนเอง 



   
 

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา 

อังกฤษ ในรูปแบบการพูดและการเขียน 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

นิสิตสามารถน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการเขียน
และการบรรยายโดยใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางด้านการ
ค านวณ 

นิสิตสามารถใช้ทฤษฏีกราฟในการแทนเครือข่ายทาง
สังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 



   
 

 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้

1-3  แนะน าประมวลลักษณะวิชา 
• แนวคิดและบทบาทของเว็บทางสังคม  

• องค์ประกอบพื้นฐานของเว็บทางสังคม 

• วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ  

• ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นเวบ็ทางสงัคมและ
ฟังก์ชั่นการแชร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
สังคม 

 

9 -บรรยายและแนะน าเว็บทางสังคม 
-การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยมอบหมายงานให้
นิสิตศึกษาเวบ็ทางสังคมแล้วท าการ
อภิปรายฟังก์ชั่นต่างๆใน
แอพพลิเคชั่นเว็บทางสังคมหนา้ชั้น
เรียน 

 - นิสิตแนะน าผู้เรียนอื่นๆในชั้นให้
สามารถใช้เว็บทางสังคมที่ตนศกึษามา
ได ้
 

4-6 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 
• การแทนข้อมูลและความสัมพันธ์ในเว็บทาง

สังคม 
• ความรูเ้บื้องต้นในการวิเคราะหข์้อมูลทาง

สังคม 
a. การเป็นจุดศูนย์กลาง 
b. ความแข็งแรงของความสัมพันธ ์
c. ความเป็นตัวเชื่อมระหว่างสังคม 

9 - บรรยายและยกตัวอยา่ง 
-  ฝึกค านวณผลการวิเคราะห์สังคม

ออนไลน์สว่นบุคคล 
- ท าแบบฝึกหัดใน/นอกชัน้เรียน 

- การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ผ่านการใชโ้ปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมของ
ผู้เรียน เช่น e-mail ,Instagram, 
twitter และ Flickr 

 
 



   
 

 

7-9 การโมเดลผู้ใช้ในเว็บทางสงัคมและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บทางสังคม 

 แนวคิด social capital 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 โมเดลของผู้ใช้และความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในเวบ็ทางสังคม 

 กระบวนการในการสร้างโมเดลผู้ใช้ 

 กรณีศึกษาการสร้างโมเดลผู้ใช้จากเว็บทาง
สังคม 

6  
- บรรยายและยกตัวอยา่ง 
- อภิปรายและวิเคราะห์พฤติกรรมการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลในสงัคมออนไลน์
ส่วนบุคล 

- การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ฝึกหดัการออกแบบโมเดล
ผู้ใช้ตามกรณีศึกษา 

Facebook 
 

10 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
 ความส าคัญของการก าหนดความเป็น

ส่วนตัวของข้อมูลในเว็บทางสงัคม 

 กรณีศึกษาเร่ืองความเป็นส่วนตวัของข้อมูล 

 ฟังก์ชั่นความเป็นส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์
ทางสงัคมต่างๆ 

 

3 - บรรยายและยกตัวอยา่ง 
- อภิปรายและวิเคราะห์ความเปน็

ส่วนตัวของข้อมูลผ่านตัวอย่างเว็บ
ทางสงัคม 
 

 

สอบกลางภาคตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

11 พฤติกรรมที่ขึ้นต่อกันในสังคมออนไลน์ 

• นิยามของการข้ึนต่อกันทางสงัคม 

• การค านวณการข้ึนต่อกันทางสังคมโดยใช้
หลักสถิติ 

• กลไก Homophily 

 

3 - บรรยายและยกตัวอยา่งกรณีศึกษา 

 



   
 

 

12-13 Collaborative Tagging (Folksonomy) 

• วัตถุประสงค์ของการ Tag 

• แนวคิด Folksonomy 

• แนวคิด Personomy 

• การวิเคราะห์และสกัดความสนใจของผู้ใช้
จาก Folksonomy และ Personomy 

6 - บรรยายและยกตัวอยา่ง 
- อภิปรายกรณีศึกษาหน้าชัน้เรียน 

- Wikipedia 

- YouTube 

- Blogging 

- การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ฝึกค านวณหา 
Personomy จากข้อมูลการ tag 
จากเว็บทางสังคมของผู้เรียน 

14-15 การออกแบบและพัฒนาเว็บทางสังคม 
 ฟังก์ชั่น 

 การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการ
ผู้ใช ้

 การพัฒนา application เว็บทางสังคม 

 น าเสนอผลงาน mini project 

9 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอยา่ง 
- แบ่งกลุ่มนสิิต / มอบหมายงาน 

Mini-project พร้อมน าเสนอผลงาน
เป็นระยะ ซึ่งประกอบด้วยการ
น าเสนอแนวคิดของระบบ, วิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช,้ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ, การออกแบบ
หน้าจอและโปรโตไทป์ระบบ 

-  อภิปรายในชัน้เรียน 
 

สอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ลักษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

ผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

สัปดาห์ทีป่ระเมิน 

1 สอบกลางภาค 2.3, 2.6 40% ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2 สอบปลายภาค 2.3, 2.6 20% ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

3 แบบฝึกหัดท้ายบทและการเข้าเรียน  1.2, 1.5, 2.3, 2.6 10% ตลอดภาคการศึกษา 
4 รายงานและการคน้คว้าด้วยตนเอง 1.2, 1.5, 2.3, 2.6 20% ตลอดภาคการศึกษา 
 4.1 การใช้และน าเสนอโปรแกรมเว็บทางสังคม (กลุ่ม) 5%  



   
 

 

 4.2 การใช้โปรแกรม NodeXL เพื่อวิเคราะหข์้อมูลทางสังคม 5%  
 4.3 การโปรแกรมเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากเระบบสื่อสังคม 5%  
 4.4 การวิเคราะห์ Tag และ personomy 5%  
5 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน

ที่ใช้ข้อมูลจากสื่อสังคม 
2.3, 2.6, 5.3 10% 14-15 

 5.1 การน าเสนอแนวคิด การระบุกลุ่มเป้าหมาย และการสกัด
ความต้องการของผู้ใช ้

3%  

 5.2 การออกแบบและวิเคราะหร์ะบบโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์สื่อสังคม 

4%  

 5.3 การสร้าง prototype และการน าเสนอ 3%  
 

 
 นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
 นิสิตต้องร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบครบท้ัง 3 ล าดับการประเมิน  หาก

ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับค่าระดับขั้น F 
 

ค่าระดับขั้นคะแนนพิจารณาจากค่าของเกณฑ์ ดังนี้ 
80-100  ได้เกรด A   74-79.99 ได้เกรด B+ 
68-73.99  ได้เกรด B   61-67.99  ได้เกรด C+ 
53-60.99  ได้เกรด C   47-52.99 ได้เกรด D+ 
41-46.99  ได้เกรด D   0-40.99 ได้เกรด F 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
 Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbsi and Huan Liu. Social media Mining. Cambridge 

University press. 2014. 
 Charu C. Aggarwal. Social Network Data Analytics. Springer, 2011 
 John G. Breslin, Alexandre Passant and Stefan Decker. The Social Semantic Web. 

Springer, 2011 
 Andrew Siemer. ASP.NET 3.5 Social networking. PACKT, 2008 

 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 



   
 

 

 
หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
              แบบประเมินรายวิชา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผู้สอน 
2.2 ผลการสอบ 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
            กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนสอบตลอดจนพิจารณาระดับ
คะแนนในรายวิชา 
 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชามาวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนโดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 


